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  ي ملرس لة هصلسنكيي ملرس لة هصلسنكي88أاثؤريت مةرامسي أاثؤريت مةرامسي 
  

وتی  رکه)  النه ئاشتی ئاواتی ژنان و گه (ناوی  مارس به8راسمی  مه
 هۆی  ندی شاری هلسینکی له  ناوه  له20 تا 18کاتژمر ، ی مارس8

 Mikonkatu 17قامی   شه له) کایسا (نگی رهه یی فه وه ته  ناونهری نته سه
C / Vuorikatu 14 کۆچکردووان و  س له یان که شداری ده به  و به 

فینله شارۆمه ڕکخراوی  الیه  له راسمه م مه ئه.  چو ڕوهندی ب ندانی ن
 نگی رهه یی فه وه ته  ناونهری نته سهژنانی دموکراتی هلسینکی و 

 دن  ئینتگراسیۆنی کۆچکردووانی دانیشتووی فینلهڕکخراویشداری و هاوکاری   به و به) کایسا(
  . ڕکخرابوو) سوموکۆ(

 و ه 

 بریتی  که، )  ئران ئاپارتایدی جنسی له (ی ژنانی ئران پشانگای ونه  به   هک راسمه ساۆنی مه
، ندیان بوو تابلۆکانی ژرنووسی فینله    که م پشانگایه ئه.  کرابوو ئاماده تابلۆ 26  بوو له
  ی که یه و ونه تی ئه تایبه به،  که راسمه  هۆی مه دابووهاکشی جرن تی و سه کی تایبه سیمایه

  که میناره ری سه م مینبه دهر به له  و ریمه لی که ڕز ئاری عه کار به وهندی ش رمه می هونه رهه به
  . دانرابوو

ندامی   و ئه ڕکخراوی ژنانی دموکراتی هلسینکیرپرسی به،  خانمی نا برونبرگتا ره  سه
ی  که میناره سه،  که میناره ری سه به ڕوه ک به وه، ند بی کۆمۆنیستی فینلهندی حیز ی ناوه کۆمیته
ش  پشکه)  که ره کی ترمان گه وروپایه ئه (ردی  ژر سه ی له که ی ڕکخراوه دوایدا وته  و به وه کرده
 ورانی دهتی  وه دئۆلۆژی دهک ئی وه،  لیبرالیزمی نوی وداری رمایه سهیدا  که  وته ناوبراو له. کرد

ناوبراو . مدا ه  قه کسانی ژن و پیاوی له ی یه ر ڕگه  کۆسپکی سه  کرد و به رکۆنه جیھانگیری سه
  ی90ی  یه ده بۆ بیاری  وه ڕانه گه، کانی ژنان تاییه ره سه   مافه رگری له بهبۆ ، کانیدا  قسه له

  وه ته  نه ڕکخراوی به  بهر  ی سه) ئونسکۆ (زانستی و ڕۆشنبیریی  رده روه ڕکخراوی په
  که،  زانی پویست ی بهفۆرومی پاریسگرتنی مانیفستی سۆسیال  وه سته هد کان و به کگرتووه یه

 کۆتایی  لنا برونبرگ له.  واردن کراوه سکسیزم و هه، تی پیاوساالری تیایدا دژایه
 مارسی ی19ڕی  وانی دژی شه ڕپ  له که، واز کرد ری ژن و پیاوی بانگه ماوه جه، کانیدا قسه

   داگیرکاری هزه  و دژ به کی ئاشتیخوازانه ک چاالکیه وه، ن شداری بکه هلسینکیدا به
  .  عراق کان له ئیمپریالیستیه

ڕ   شهتۆڕی (ڕکخراوییاندنی  ڕاگه شی لپرسراوی بهخانمی لۆنا کۆتیالینن ، م ری دووه که قسه
مواری ژیانی ژنانی عراقی دوای ڕوخانی   ناهه ی به انیدا ئاماژهک  قسه ناوبراو له. بوو) ڕاگرن

ها له  روه  ههمریکا ـ عراق و ڕی ئه می شه رده  سه  له و وتی که ئه. عس کرد ڕژیمی دیکتاتۆری به
.    و ژناننی قوربانیان ژنان بوون زۆربه، دا و وته ئهڕی   جیا جیاکانی شه نه مۆی الیه ڕی ئه شه
کانی  لدراوهڕ شهگا  باری کۆمه رجی ناله لومه  هه ی به ئاماژهکانیدا  ی قسه  درژه لهۆنا ل

ها  روه هه. نی بتاواننڕ ژنا کی شه ره  قوربانیانی سهتیایاندا  که، ستین و چچنیش کرد له فه
بۆ کزکردنی ، انداک وروپاییه  ئه  وته  له بۆ ونه،  هیڕیان تدا نی  شه  که وتانک  له که، و وتی ئه

کانیدا   کۆتایی قسه لهناوبراو . گرن ر ده ج وه  ژنان سودی نابه ی کرکارانی پیاو له وڕگه جگه
شداری   مارسی هلسینکیدا بهی19ی   ڕپوانی ئاشتیخوازانه  له که، ری کرد ماوه وازی جه بانگه
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و  ڕ بۆ ئه کشانی شهو   ئران و سوریه دژی  مریکا له  ئهنگی ی جه شه ڕه ی هه باره و له ئه. ن بکه
  . ربی رانی خۆی ده نیگه،  وتانه

ندامی  و ئه) ئاشتی شونی کار (ری ڕکخراوی رپرس و نونه ئینجا کاک یوسسی لیلیا به
ر واتا  سه  له تیایدا که، ش کرد باسکی پشکه و هقسند  ندی حیزبی کۆمۆنیستی فینله ی ناوه کۆمیته
کانی  تی ڕیزه کیه گرنگی یه و کانی ڕۆژی جیھانی ژن  مژوویه نجها و ئام پشینهرۆک و  و ناوه

بات   خه ر راسه سه،  سای ڕابردوو95  که، یوسسی وتی. داکۆکی کرد کسانیخوازانی ژن و پیاو یه
 سیاسی و ئابووری، تی یه کانی چاالکی کۆمه موو بواره  هه کسانی ژن و پیاو له  پناو یه  له بووه

ی ژیانی  بارودۆخندک شون  هه  لههشتا،  دا21ی  ده سه  له  وه داخه به، ها وتی روه هه. دا.. . و
ی کاری  وتننامه ر ڕککه سه یوسسی له.   ی مارس وایه 8دایکبوونی   له سای پش95ک  ژنان وه

ی ی قوربان نی بهی کرد و ژنا  شونی کاردا قسه ت له ی جنسییه هغر بنا سه واردن له کاتی و هه
کی  ره بکردنی سه ئالترناتیڤی یوسسی بۆ بنه.  ناوبردکانی شونی کار ته ینه ی مهک  یه پله
ی سیستمی ئابووری و   گۆڕینی پکھاته وه  ڕیشه له، ند و وتانی تریش  فینله  لهمکشی ژنان سته
  .  یهگا تی کۆمه یه کۆمه
  ی له رنامه پی به  به که، ندی بوو ری فینله خانمی ماریا لنا میککۆالی نووسهم  ری چواره هک قسه

، ناوبراو دوای پیرۆزبایی ڕۆژی ژن. بت  که می بۆنه که بژی یه وته بووا نراو ده یه پشدا ڕاگه
. س پکرد یھان دهجمکشی ژنانی   سته یاندنی ئامارک له  ڕاگه ی خۆی به که وباسه قسه

ژارانی دنیا   هه75ی دا  سه  دنیای جیھانگیری و لیبرایزمی نودا له له:  بوو م جۆره  به که ئاماره
ر  سه تکاری دنیا لهعا سهم  رجه سه ی 60دا   سه له. یھان ژننجوارانی  خونده  سی نه دوو له. ژنن

 ی 80دا  سه له. ندن مه هره بهندارتی دارایی دنیا   ی خاوه1دا   سه  لهچی که،  شانی ژنانه
ن  کرن مل بده ناچار دهیان  70دا  سه  له وانه  له که، ی ئینسانفرۆشی ژنانن ه قوربانیانی مامه

ی  ه ی قوربانیانی مامه50دا  سه له. بازرگانی سکسی، شفرۆشی ی له  شوه ملی له  کاری زۆره به
، ڕفندرن ده، کرن شی دهشفرۆ  له یان ناچار به وانیش زۆربه  ئه که، ئینسانفرۆشی مندانن

ک   وهکانی کشتوکاڵ و ئابووریدا یاخود انهید  مه لهیان کرێ  ملیان پده کاری زۆره، فرۆشرن ده
  که،  کتبکی خۆی دووا پاشان ناوبراو له. هندرن کار ده ربازی به ستی سه به کدار بۆ مه چه

 سنووری 1944 ــ 1941ڕی  شه ندی له فینله سوپای  مک که رده  سه ت به باره  سه باسکی مژووییه
ی ژنان و مندانی  مه رده و سه  ژیانی ئه کات که  ده وه زن و باس له به ت ده ند ــ سۆڤیه فینله
متر  که  ره و نووسه  ڕای ئه به  کهتک  بابه، ندیدا رانی فینله  زیندانی داگیرکه له،  چۆن بوو ڕوسیه

  .  وه ته  ئاوڕی لدراوهنددا هلی مژوویی فینل  کتبگه له
تباری  ینه مۆی ژیانی مه ی ئهجر لومه  هه ت به باره عید سه ناوی ئا سه راقی بهعپاشان ژنکی 

 خوارو و  مۆی ژنانی عراق له وتی ژیانی ئهکانیدا   قسه لهناوبراو . ی کرد ژنانی عراق قسه
، بووان کرد  ئاماده  و داوای له هعس ۆری بهتمی دیکتا رده  سه  خراپتر لهداڕاستی عراق ناوه
  . بووکرد  ی انی عراق ئاماده ژن  بۆ دیفاع له که، ن تی ئیمزا بکه زایه کی ناڕه یه نامه

 ئینتگراسیۆنی کۆچکردووانی دانیشتووی ڕکخراویندامی  ری ئه زه ر نه ئینجا هاوڕێ نۆوزه
ڕ ڕۆژی  مه له) سوموکۆ (تی رایه  نونه به، رانندامی حیزبی کۆمۆنیستی ئ و ئه) سوموکۆ (ند فینله

وباسکی  ی سیستمی ئیسالمی ئران قسه سته مکشی ژنانی ئرانی ژرده جیھانی ژن و سته
  که، دی شاملو حمه یاد ئه هشکردنی شیعرکی زیند  پشکه ر به هاوڕێ نۆوزه. کردش  پشکه

  . ی هنا که وباسه  قسه کۆتایی به، ندی  زمانی فینلهر  سه ته رگدراوه وه
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دوای ، ندامی حیزبی کۆمۆنیستی ئران و ئه) سوموکۆ (رپرسی کی به پاشان هاوڕێ سۆران زه
 ی ژنانی ئران  و ناساندنی پشانگای ونهکورترباسکی ڕۆژی جیھانی ژنشکردنی  پشکه

، درا نمایش ده  که هراسم  شونی مه  له وه) سوموکۆ (ن الیه  له که)  ئران ئاپارتایدی جنسی له(
پاشان مناک . بووان کرد شی ئاماده پشکه) یان دنیا ب م به به ( ناوی شیعرکی خۆی به

 تی رایه به ڕوه ی به سته ندامی ده  ئه که) ین چانگ جه (ی دایکی  جگه کی به ناوی کۆژین زه به
  وه  فارسییه کی له  سۆران زه و اوهزانر ی نه که ره  نووسه که، ) وێ من نامه (شیعری، یه) سوموکۆ(

بۆ الی خۆی ڕاکشاو بووانی  ئامادهرنجی   باشترین سه که،  کرد ش پشکه، ندی  فینله  به کردوویه
  . ت کرا  خه وه که راسمه رانی مه به ڕوه ن به الیه ی له که وه ره خونه

 زمانی   بهیزادۆخر فه غویاد فر  ناوی ماریا لنا لڤۆ شیعرکی زینده ئینجا خانمک به
 کۆتایی  له   که شایانی باسه) .  خاتری تۆ مردم من به (ناوی ش کرد به  کهندی پش فینله
ڕ ڕۆژی جیھانی ژن و  مه نیاگای خۆیان له بووان گۆشه  ئاماده له سک ند که هدا چ که رنامه به

  .  ڕوو کسانی ژنان خسته  نایه ژیانی پ له
کی  ند گۆرانییه ۆن و میککۆ نۆوسیاینن چه ندان پدڕۆ کاسته رمه کدا هونه هرنام ی به  میانه له
بووان  رمی ئاماده ڵ پشوازی گه گه  له که، ش کرد  زمانی ئیسپانی پشکه مریکای التینیان به ئه

  . ڕو بوو ڕوبه
بۆ ئازادی ، کسانیخواز باتی ژنان و پیاوانی یه ڕۆژی هاوخه،  مارس8ڕز بت ساھاتی  رز و به به

  !ی سۆسیالیستی قینه کسانی ڕاسه و یه
) سوموکۆ (ند  ئینتگراسیۆنی کۆچکردووانی دانیشتووی فینلهڕکخراوی  

2005 ی مارسی 8  
 هلسینکی
www. freewebs. com/sumuko

3 

http://www.freewebs.com/sumuko

